
ХІІ Науково-практична студентська конференція 

з української мови 

 

8 листопада відбулася ХІІ Науково-практична студентська конференція 

з української мови. Цей захід проходив напередодні великого державного 

свята – Дня української писемності. Конференція традиційно збирає щороку 

найактивніших студентів других курсів для обговорення актуальних проблем 

мовного простору нашої держави. Відкриваючи наукову зустріч, завідувачка 

кафедри українознавства, документознавства та інформаційної діяльності, 

доцентка Баранник Олена Юріївна наголосила на тому, що сьогодні мовні 

питання набули особливої значущості і вимагають від кожної українця 

високого рівня усвідомленості. Мова закодовує глибинні сенси національного 

буття, тому важливого дбати про культуру власного мовлення, приділяти 

увагу питанням розвитку та вдосконалення професійної мови.  

Студенти  жваво долучилися до обговорення важливих тем сьогодення. 

Про удосконалення мовного законодавства України розмірковував студент 

гр.АРХ-21-5п Северін Іван. Усіх присутніх захопила цікавими прикладами 

студентка гр. Арх-21-5п Мартиненко Анастасія, яка аналізувала власне 

українську лексику у сфері архітектури. Ґрунтовний аналіз становлення та 

розвитку наукового стилю в українські мові продемонструвала студентка гр. 

Арх-21-4п Щербина Юлія. 

Для багатьох молодих будівничих важливою виявилася тема культури 

мовлення. Про те, якими можуть бути шляхи підвищення особистої культури 

мовлення, говорила студентка гр. Арх-21-5п Горєлова Олександра. Мовну 

проблему суржику розглядала студентка гр. Арх-21-5п Шульгіна Вероніка. 

Належну роль приділили студенти академії питанням термінології. Про 

те, як відбувається українізація іншомовних термінів, доповідала студентка гр. 

Арх-21- 5п Тищенко Катерина. Вдумливий аналіз актуальних проблем 

термінознавства запропонувала у своїй доповіді студентка гр. Арх-21-4п 

Страшко Марія. Словникарство як предмет дослідження обрала для себе 



студентка гр. Арх-21-4п Голубенко Олександра. Цікаві приклади того, як 

повертаються до активного слововжитку призабуті етикетні формули 

українців розглянула студентка гр. Арх-21- 5п Плющакова Аліна. У загальну 

академічну атмосферу заходу органічно вписалася розповідь студентки 

гр.ПЦБ-21 Капелюшної Владислави, яка поділилася своїми враженнями від 

фільму «Заборонений». 

Підбиваючи підсумки студентської конференції, проректор з навчально-

виховної роботи ПДАБА, доктор наук з державного управління, професор 

Євсєєва Галина Петрівна зазначила, що сучасне студентство причетне до 

великої і відповідальної місії. Покликання кожного молодого українця й 

українки сьогодні – це на власному прикладі засвідчувати багатство, 

наснаженість і духовну потугу рідної мови, яка живить нашу незламність і 

веде до перемоги в протистоянні з ворогом.  

Модератор заходу, доцент кафедри українознавства,  

документознавства та інформаційної діяльності  

Богуславська Л.Г.  

 

 

             

 

 


